I Fórum de Mediação e Arbitragem de
Conflitos de Pernambuco começa nesta
noite
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Até quinta-feira (9), Olinda sedia o I Fórum de Mediação e Arbitragem de Conflitos de
Pernambuco. A iniciativa pretende abordar assuntos como direitos humanos, mediação
escolar, conflitos familiares e direito do trabalho, no auditório da Faculdade de Olinda
(Focca). O tema central do evento é "Pacificação social: o papel dos meios alternativos de
resolução de conflitos". O encontro é aberto ao público e as inscrições são gratuitas bastando
apenas efetuar a doação de um quilo de alimento não-perecível para cada dia do evento. O
material arrecadado será entregue ao Núcleo de Apoio aos Doentes do Interior (Nadi), em
Olinda.
A palestra de abertura será ministrada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
Pedro Henrique, às 20h30. Na quarta, o evento começa às 9h com a palestra “Cultura de paz
e mediação de conflitos à luz dos direitos humanos”, proferida pelo sociólogo, Manoel Moraes
de Almeida, professor de Direitos Humanos e Ciências Políticas da Uninassau. Às 10h45, será a
vez do psicanalista Iraquitan Leite Ribeiro falar sobre “Habilidades e competências
comunicativas do mediador sob o olhar da psicanálise”. Após o intervalo, às 14h30, a
psicopedagoga Edna Malheiros expõe sobre a “Mediação de conflitos familiares: parceria do
Espaço Família do TJPE”. Por fim, às 16h15, o público poderá conferir a explanação do juiz
Paulo Brandão, da 3ª Vara de Atos Infracionais da Capital, que vai falar sobre “Mediação
escolar como mecanismo de prevenção de violência e pacificação social”.
Na quinta (9), último dia do encontro, o debate tem início às 9h, com a exposição do jurista
Jean Carlos Lima, presidente do Instituto de Mediação e Arbitragem e Conciliação do
IBRAMAC, sobre “Aplicação e integração do Direito na arbitragem”. Logo após, será a vez da
palestra do doutor em Direito Privado Rômulo de Freitas, sócio do Lima e Falcão Advogados e
com larga experiência nas áreas sindicais e previdenciárias, que vai tratar da “Arbitragem e o
Direito do Trabalho”. Às 14h30, os trabalhos serão retomados pelo jurista, Danilo Gomes,
professor da pós-graduação da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco (Esa), que vai
abordar “Os reflexos do novo código de processo civil na mediação”. A palestra de
encerramento, às 16h15, será comandada pelo juiz coordenador geral do Sistema de
Resolução Consensual e Arbitral de Conflitos do TJPE, Ruy Trezena Patu. O tema exposto será
“O marco legal da estruturação da resolução de conflitos no poder judiciário de
Pernambuco”.
Mais informações e inscrições pelo www.forumdemediacaoearbitragem.com.br

